
PROTOKOLL
Den Tjuni 2011

Den 28 april 2011

Stuvsta

SRRS Stockholms styrelse

Kopiamottagare Deltacare (Namn)
sRRS-C Ngrvarande: lisa Zint€|, Johanna Falk,

Carollne Graflund, Fellcla Pagels, Llne
Nordgren och Magdalena Gleisner
Frlnvarande; Sophie Seton

Punkt Amne BESLUT Bllaga/Klart senast,
verkstells av

1 Styrelse miitet iippnas:

2 val av miitesordfiirande:
Lisa
val av mdtessekreterarei
Macdalena
val av tve justeringsmlnr
Line och Emelie

q FdreSAende protokoll:
Ingen hade negot att t i l lagga fren fdreg6ende protokoll.
Post in/ut
lnkommande info sedan 29 ma.s:

. Inbjudan ti l l  utbildning f6r handledare vid
ringsekreterarutbildning 12 november 2011

. Medlemsstatistik

. Info c-merkning m m

. Royal Canin, samarbetsavtal 2010-01-01- 2011-
L2-5L

. Momslagstiftningen

. Information om rasbeskrivningar {t i l l  SKKs nya
webbsida)

. Medlemslista per 2OIl-03-29

. Inbjudan ti l l  2xcAc-shows i Lettland 23-24 juli

. Etologikurs via Sveriges Hundungdom, 29-30
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juni, alt. 1-2 juli.
. Samarbetsplan mellan SKK och Studiefremiandet

7 FullmektiSemiiten - Riktlinjer fdr
milersattning/resekostnader i samband med
Fullmektigemiiten: vid foststdllonde ov delegatel
fdststdlls somtidigt Aven erscittningsbar reso och logi,
Hotelldvernattning endost om miitet stottot tidigt pd
morgonen och ott reson somtidigt iir lcingre iin 35 mil,
DArtill biir somdkning gorus i mesta mijliga mdn.
Fdreslogit dr ott kvitton Jrdn fullmdktigemdtet mdste
inkommo inom 2 mdnoder.

|l vlltspArkurs
Ewa Zander kan h6lla kurs i Stockholm - fdrslag pe
datum 3-4 september, och 24 september. Kostnad 5000
kr fOr 10 deltagare (max 10 deltagare pl kursen), aven
deltagare utan hund dr ok.
Linkjping.: senaste anm5lningsdatu$:5 rR+&slut trs
om att viltsperskursen blir av enlict planerna.

Line

Ekonomi- Information fren kassdren: Inget att t i l l fdra
pa detta m6te

10 UtstSllningar:
. Mdte med Haninge GK och Arsta Slott 6r prel-

bokat t i l l  19 maj. Infdr m6tet skrivs Sven ett
dokument med fregor ihop.
Sponsorer: Scandic - vi f ir besked inom kort.
Djurmagazinet i Farsta 5r klart. Vr ska gdra en
lista pe alla sponsorer vi har.
Vi hSller pA att formulera ett sponsoravtal.
Sponsor-annonser: senast 31 maj meste vi ha
fatt in sponsorernas annonser, sA att vifer med
dem iArstakatalogen.
Vi erbjuder uppfcidare att annonsera ikatalogen.
Montrar: bordlagges
Reidar sdtter katalogen, tryckeriet f inns i
Stockholm.

Johanna

Magda gdr l istan

Felicia
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Rosetter och kort: Caroline fixar rosetter' Felicia
laminerar kort enligt nya fergsystemet.
Ringsekreterare - Arsta (klart med kontrakt) &
Almare (pa geng). GAvor T ex negot fi jremel med
klubbens logga.
Boende f6r utstellarer Hotell Quality Inn, G5l6
Havsbad, Horsfj i irden Country Home. Lanka ti l l
dessa pa hemsidan
Domarer flygbil jetter 6r pA gAng Gavorr T ex
nAgot fi jremal med klubbens logga. Boende:
scandic troligen
Annonsering ti l l  Almare. Sista betaldatum: SKK's
anmelningsblankett fdr skrift l ig anm 1 aug, via
internetanmilan 8 aug. Samma datum gdller
even lvdnaden.

lohanna ldnkar

11 Promenader fram6veri
Promenad"regler"l Vi vilt voro tydligo med ott pd vdra
promenadtitlfallen gAr vi koppelprcmenod, och hal
ddrefter en stunds socioltdining. Dijrefter avslutarvi
tftiffen. Fi* de som vitl hd hundsliipp sd sker detta efter
ott triilfen Ar avslutod och pd eget onsvot. SRRS
Stockholm tot inget som helst dnsvor Jiir detta sltipp'
men vi rekommenderar storkt de som deltot ott ta av
holsbonden Jrdn sino hundar pd grund ov skqderisken
Detta informerar vi om p6 vAr hemsida, och dven pi

varje traff innan vi peb6rjar sjdlva promenerandet.
Kommande promenader:

. Stockholm - 21 mai, Vinterviken, kl 11.

. Norrkatping/Linkiiping - 22 maj, Omberg.

. Uppsala - Lisa kollar datum med Johanna S

Magda & Felicia

Magda & Johanna
Line

12 Hemsidan:
. Uppdateras med info om Hundldpet 11 sept
. Promenader, uppdateras med info
. Kalender pa hemsidan: bair lSgga upp en sedan

sa vifer i iversikt

Johanna
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Lydnaden
. Vi har kollat upp 3 inomhusanldggningarl

Blekullagerd i Vasterhaninge: 250 krlh.
SegersSng, har inte fAtt svar dn, samt en gerd i
Vesterhaninge, som dock inte vil l  boka se lSngt
fram i t iden.

. Officiella lvdnadsprov 2012 - ans6kan om tre
stycken (11 mars, 17 juni, och 2 december)
lamnas in senast 30/4-11. Juniprovet 96rs
utomhus i samband med Arstautstellning, De tva
dvriga (mars & december)gdrs inomhus iFarsta
ridhus, som nu har bokats.

. Lydnadsannonseringinf6rArsta: djurafferer,
BK'ar, mail t i l l  " lydnadsbekanta", hunddagis,
kursanl5ggningar, osv

. Lydnadsdomare ti l lAlmare m6ste bokas senast
maj

Emelie

a a

Magda kollar med
lydnadskommitten

14 RR-nytt nr 2/20U - d eadline 27/5
. Annonser ti l l Almare - utstellning resp. lydnad
. SRRS Sthlms spalt var helt tom i nr 1/2011. Her

meste vi fylla pa med info, t ex om facebook. v6r
hemsida, osv,

. "Lvdnadsrutan"

. 86r kanske ha en ruta med "Detta hdnder i
sthlm" - vijobbar fram en ruta med
"happenings" via mail innan 27 /5,

Felicia resp. Magda

Magda

0vrlgt
. RR-race: datum imai/iuni?
. Lure coursing - caroline kollar vidare med sKK

om mer info
. Ang medlemsstatistiken som regelbundet skickas

ut av SRRS-C (se punkt 6): Vi ska skriva ihop ett
info/velkomst-brev, som kortfattat beskriver
olika aktiviteter etc inom SRRs Stockholm, samt

Ca roline

Magda
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dven den presentation av stvrelsemedlemmarna
som finns oa hemsidan. Denna info skickas
darefter l6pande ut t i l l  alla nya medlemmar a
SRRS Stockholm.
"Prijva-p6-dag" i Rallvlydnadr sophie har kollat
med instrukt6r Barbro Grundin. 150 krlekipage,
max 6 ekipage, 4 timmar, Datum ej faststellt en.
Plats: Gubbangsfaltet. Vimeste annonsera ut
detta pe hemsidan och pa facebook.
Infdr Hundl6pet 11sept (5 resp 10 km): ta fram
funktionstrdja med SRRS-Sthlm-tryck, Ta in offert
Vi g6r en SRRS Stockholm-grupp p6 facebook,
detta eftersom uppdateringar syns battre dar via
iPhone & Android
S6khelgi en medlem som heter Helena Boberg
har inkommit med ett f6rslag om att anordna en
introduktionskurs iSdk 17-18 september i
Norrtelje trakten. 5000 kr fdr 8 ekipaSe, en hel
helg inklteori & praktik, (500 krldeltagare), Vi
ska informera om detta redan nu,
SRRS Stockholm efterlvser en policy mellan
ideellt engagemang och kommersiell
verksamhet, inom organisationen bla RR-nytt,
monterarbete.
F6rslag pa att anordna workshop om rasen, a
oktober.

sophie bokar

Magda

Ltne

Johanna / Lisa kollar

Nlsta miitel
Mendas 6 juni, kl 15.00-18.00. Stuvsta rdr.
Mdtet avslutas


